
 

 

Verslag van de Jaarvergadering van IJsclub ‘Grouw’ op dinsdag 11 november 
2014 in de kantine op sportcomplex ‘Meinga’ .  

 
Aanwezig zijn 37 leden, inclusief 7 bestuursleden.  
 
1. Opening. 
Om negen uur precies opent voorzitter Symen Reitsma de vergadering. Hij heet iedereen van 
harte welkom. Met zulk relatief warm weer, zo zegt hij, is het maar lastig om in de sfeer te 
komen. Gelukkig staat er weer snert op het menu. Dat is dan weer een opsteker.  
 
Waar bleef toch die horrorwinter die Piet had voorspeld? Er kwam niets van terecht. Nu 
voorspelt Piet voor komende februari flinke kou. Enfin, we zullen het zien. De natuur blijft 
baas en laat zich niet sturen. Wij zijn er niettemin weer klaar voor. De baan is weer klaar 
gemaakt, de machines zijn getest en de lichten branden weer. 
 
De KNSB heeft Thialf weer voor vijf jaar aangewezen voor hoofdwedstrijden. Dat is mooi. Het 
valt echter tegen dat de commissarissen zijn afgetreden. Kregen ze hun zin niet of vinden ze 
de risico’s onverantwoordelijk? Risico’s zullen er altijd blijven. Daar horen ze niet voor weg te 
lopen.  
 
Met deze woorden besluit Symen zijn opening.  
 
2. Mededelingen en ingekomen stukken. 
• Voorzitter Symen zet kort de financiële kwestie rond Athleta uiteen. We hopen dat de 

club dit zal overwinnen en op Meinga kan blijven. 
 
Binnengekomen zijn: 
• Een uitnodiging voor de Gewestelijke Ledenvergadering 18 november a.s. in Thialf 
• Diverse berichten van het Gewest; o.a over: 

o Een voorstel van het Gewest Fryslân om letterlijk alle ijsclubs van Friesland uit te 
nodigen ‘vriend’ van het Gewest te worden. Voor één vast laag bedrag van €125,00 
waarvoor het Gewest o.a de BUMA rechten en verzekeringen zal betalen. Een veel 
duurder lidmaatschap van de KNSB is dan niet meer nodig. Zaterdag 29 november 
houdt het Gewest met name over dit onderwerp een Verenigingsdag in Thialf.           

• Een aantal E-mails en verslagen van het Sportcentrum. 
• Diverse stukken van de Gemeente 
• Diverse ledenmutaties. 
• Nieuwsbrieven en andere berichten van de KNSB. 
• Diverse brochures en folders. 
Al deze stukken zijn tijdens de vergadering niet in detail genoemd.  
 
3. Notulen jaarvergadering 2013. 
De notulen stonden van te voren op de website. Ze worden daarom niet meer voorgelezen. 
Secretaris Arie Gerlofsma vraagt de aanwezigen daarom of iemand opmerkingen heeft. 



 

Niemand heeft iets op of aan te merken waarna de vergadering met applaus haar 
instemming met de notulen betoont. 
 
4. Jaarverslag 2013 - 2014. 
Secretaris Arie Gerlofsma leest volgens traditie het jaarverslag voor. Naar aanleiding van 
het feit dat Jan v.d Bosch de ervaren skûtsje schipper Eldert Meeter voor de Sportcentrum 
race had geregeld, en met hem een fraai resultaat behaalde, merkte Jan Hylkema op dat hij 
niet snapt dat Jan nog niet op een skûtsje vaart. Zou deze opmerking met de 
teleurstellende uitslag van de ‘lytse’ club te maken hebben? Voor het overige betoont de 
vergadering met applaus haar instemming met het jaarverslag.  
 
5. Jaarverslag penningmeester en verslag kascommissie. 
Penningmeester Jouke Poortman heeft de financiële verslagen uitgereikt en vraagt of er 
onduidelijkheden of andere vragen zijn. Douwe Visser vraagt of de beide clubs mogelijk 
verschillende sluitingsdatums voor de beide kassen hanteert? ‘Geen idee’, antwoordt Jouke. 
‘Als er een rekening is betaal ik die’, aldus Jouke. Hierna legt Yede v.d Veen van de 
kascommissie uit dat de boeken akkoord bevonden zijn. Er was nog enig gesteggel over één 
cent maar dat is opgelost. Hij stelt de vergadering daarom voor de penningmeester 
décharge te verlenen. De vergadering ondersteunt dit voorstel met applaus.  
 
6. Benoeming kascommissie. 
De kascommissie bestaat uit Yede v.d Veen en Fre Vogel. Yede treedt af en Fre blijft nog 
een jaar aan. Reserve-lid Freerk Lijstra treedt toe. Bart v.d Wijk wordt bereid gevonden om 
nieuw reserve-lid te worden. 
 
7. Bestuursverkiezing. 
Ypeus Oostenbrug en Arie Gerlofsma zijn deze keer aan de beurt van aftreden. Arie heeft 
zich opnieuw verkiesbaar gesteld. Er zijn geen tegenkandidaten. Voorzitter Symen vraagt 
daarom of iedereen kan instemmen met de herbenoeming van Arie. De aanwezigen 
beantwoorden zijn vraag met instemmend applaus. Waarop voorzitter Symen Arie feliciteert 
met zijn herbenoeming. 
 
Ypeus heeft er nu twintig jaar 
opzitten en vindt het nu tijd om 
te stoppen. Vier jaar geleden 
‘kraakte’ het al een beetje maar 
bleef hij nog een termijn zitten en 
kon hij het club jubileum nog mee 
maken. In die periode brak hij 
overigens ook nog zijn heup op 
het ijs. Ypeus is een plezierig 
mens, zegt voorzitter Symen. En 
ik ken hem al lang. Ik was 
aanwezig op zijn receptie toen hij 
ongeveer 55 jaar geleden met 
Djoke trouwde, zo gaat Symen 



 

verder. Maar begin niet over namen! Want dan duurt de vergadering lang! Symen bedankt 
hem voor zijn inzet en enthousiasme. Hij feliciteert hem met het feit dat het bestuur heeft 
besloten hem tot Lid van Verdienste te benoemen. Dan overhandigt Symen hem een 
plaquette met een inscriptie en een foto van de baan. De vergadering feliciteert hem met 
een welgemeend applaus.  
 
Na de pauze stelt voorzitter Symen ons nieuw kandidaat bestuurslid voor: Otto Nakken. 
Otto was desgevraagd direct bereid en is ook al actief in de YWC. Hij houdt van ijs! Er zijn 
geen tegenkandidaten en daarom verwelkomt de vergadering Otto met een warm applaus.  
 
8. Wedstrijdprogramma. 
Net zoals vorig jaar hebben we ons opnieuw bij het Gewest gemeld voor de organisatie van 
het FK Supersprint voor mannen en vrouwen. In tweede instantie willen we graag in 
aanmerking komen voor de organisatie van de FK B-junioren Langebaan jongens en meisjes. 
Voor de eigen leden zal, als het mogelijk is, een ledenrijderij worden georganiseerd. We hopen 
dat er dan voldoende deelname zal zijn. Als ijs, weer en tijd het toelaten willen we ook graag 
een andere wedstrijd met inschrijving organiseren. Kortebaan of (afval) Langebaan. We gaan 
in ieder geval ons best doen. In ieder geval gaan we ons inzetten voor het beschikbaar stellen 
van een schoon geveegde baan! 
 
Yede vraagt wat precies een Supersprint is. Dat is een klassement wedstrijd over 100, 300 
en 500 meter. Nu wordt duidelijk dat dit naar de letter een Pure Sprint is. Een Supersprint 
gaat over 100 en 300 meter.  
 
Yede geeft verder aan dat er bij Kortebaan voldoende uitrij mogelijkheid moet zijn. Die 
ruimte is er ook voldoende maar, inderdaad, bij een vorige keer bleek dit toch wel aan de 
gevaarlijke kant te zijn omdat er aan de uiterste kanten van de bochten heel erg slecht ijs 
lag.   
 
9. Rondvraag. 
• Voorzitter Symen vertelt de vergadering, zoals in het jaarverslag vermeld, over ons 

voornemen om over te gaan op automatische incasso van de jaarlijks contributie. We 
hebben gekozen voor de volgende aanpak. In hoofdlijnen: 
• Een brief naar de leden met uitleg van de kwestie en een uitnodiging om een 

bijgesloten blanco machtiging in te vullen en af te geven. En aankondigen dat op 
korte termijn de machtiging aan de deur zal worden afgehaald.  

• Na ongeveer een week weer bij de leden langs en vragen of de bewoner bereid is om 
daadwerkelijk een machtiging af te geven.  

• Simon Lameris geeft aan dat hij de verlichting bij de toegang van de baan, bij de kinder 
opvang, onvoldoende vindt. Daar kan wel een paal bij. Liefst twee. Jouke antwoordt dat 
de sectie Meinga dit mee moet nemen. Die kan de Gemeente hierop aanspreken.  

• Krien Huisman sluit zich hierbij aan. Verder had hij een opmerking over de Langebaan 
afvalrace. Maar die staat al in het wedstrijdprogramma.  

 
10. Sluiting. 



 

Voordat hij de vergadering wil sluiten roept voorzitter Symen eerst nog een aantal mensen 
naar voren. 
 
Allereerst Pieter v.d Berg. Pieter 
moet om gezondheidsredenen helaas 
stoppen met het jaarlijks ophalen van 
de contributie. Hij en zijn vrouw Line 
hebben dit maar liefst 22 jaar 
gedaan! Van 1991 t/m 2013. Dat zijn 
met elkaar héél veel fiets kilometers. 
Symen bedankt hen hartelijk voor hun 
jarenlange inzet en benoemt Pieter 
tot Lid van Verdienste. Hij 
overhandigt hem een paar 
cadeaubonnen en een mooi bos 
bloemen voor Line.  

 
Dan roept Symen Wiebe Knossen 
naar voren. Wiebe heeft recent 
aangegeven ook te willen stoppen. 
Dat is jammer want in hem 
verliezen we iemand die jarenlang 
uiterst accuraat en netjes de 
baan en directe omgeving 
onderhield. Het lag er altijd 
perfect bij. Symen bedankt ook 
hem hartelijk voor zijn jarenlange 
inzet en overhandigt hem een 
enveloppe en een rollade. 
 

 
Als laatste is Jouke Poortman aan 
de beurt. Jouke zit nu 25 jaar in het 
bestuur. Dat is al heel lang en Symen 
feliciteert hem met dit jubileum en 
bedankt hem hartelijk voor zijn 
jarenlange inzet. Symen memoreert 
zijn grote inzet en betrokkenheid 
voor met name ook de realisatie van 
de nieuwe baan en clubgebouw op 
Meinga. Dat was een mega klus. 
Symen overhandigt hem een fles met 
wat lekkers en voor Joke een fraai 
bos bloemen.  
       



 

Om 21.40 uur sluit voorzitter Symen dan de vergadering. Hij bedankt Jurjen en Geertje de 
Vries weer voor de bediening vanavond. Verder bedankt hij een ieder voor zijn aanwezigheid en 
inbreng. En voor de snelle vergadering. Het is nu de beurt aan Johannes de Vries voor zijn 
filmpjes over o.a de schaatstocht over het IJsselmeer. 
  
Oan’t sjen op’e baan! 
 
 
Voorzitter : Symen Reitsma   Secretaris : Arie Gerlofsma  
 


